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K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West  21e jaargang 2022 

 

RABOBANK DEURNE nr. NL70 RABO 0110 8449 63 t.n.v. penningm. Noud van de Ven 

 

BESTUUR: KBO DEURNE WEST 

 

VOORZITTER: Cees van de Ven  

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl  

SECRETARIS EN VICEVOORZITTER: Vacature 

 2de SECRETARIS: Vacature 

PENNINGMEESTER: Noud van de Ven 

Kemper 32, 5751 CV Deurne    0493-317223 Email: a.m.p.vandeven@hotmail.com  

2de PENNINGMEESTER: Cees van de Ven 

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl  

LEDENADMINISTRATIE: Cees van de Ven 

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561 Email: ceesvandeven@hetnet.nl 

BESTUURSLID: Piet Beekman 

Hogeweg 31, 5751 KX Deurne    0493-319254 Email: p.beekman30@chello.nl  

BESTUURSLID: Marga Meulendijks – Mikkers 

Heuvel 30, 5751 HL Deurne    0493-317801 of 06-81533224 

Email: margameulendijks@upcmail.nl  

 

mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:a.m.p.vandeven@hotmail.com
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:p.beekman30@chello.nl
mailto:margameulendijks@upcmail.nl
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:  

 

Parochiecentrum Visser 2,     312486 Email: info@heiligewillibrorddeurne.nl 
Openingstijd maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 u.  
Voor meer informatie - bv. voor het opgeven van intenties - kunt u ook terecht op 
www.heiligewillibrorddeurne.nl 
 
Pastoor Paul Janssen Beethovenlaan 24,    0493-313230  of  
  06-21957940 Email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl  
 
Pastorie SoW-Gemeente Contactadres 
Ds. A. P. Rebel Molvense Erven 70,  5672 HM Nuenen 
 
Dokterspost Helmond    088 - 8765151 
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond (Elkerliek Ziekenhuis) 
 
Politie alarmnummer 112  
Wijkagent: Deurne Centrum en Deurne West  
Marjon van Helmond    0900 - 8844 
marjon.van.helmond@politie.nl 
 
“De Zorgboog” Kruiswerk Peelland Zorgcentrale,    0900-899 86 36 
Thuiszorgwinkel Kanaaldijk Noordoost 18, 5701 SB Helmond                      
   0492 348782 Email: thuiszorgwinkel@zorgboog 
Zorg in Deurne    0493 387387 
 
Wijkcoördinator Deurne West Margriet Eickes  
   06-81531602   
Email: margriet.eickes@levgroep.nl of via Zorg in Deurne. 0493-387387. 
De wijkcoördinator is op wisselende tijden op verschillende plekken aanwezig in de wijk.  
 
LEV- groep Deurne    0493-352500 Email: info@levgroep.nl 
Tijdens kantooruren elke werkdag van 9.00 - 12.30  
Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne  
 
Belastinghulp: Paul Nieuwendijk Batspade 32     311446 
Piet Coolen                314236  Email: pfcoolen@chello.nl 
Hans van Moorsel    317530 of 06 50592039  Email: hansvanmoorsel@hetnet.nl 
 
Ouderenadviseur: Vacature 
 
Felicitatiedienst: A. Weijenborg - Maas G. v. Bakelstraat 6,    315334 
 

http://www.heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:info@levgroep.nl
mailto:pfcoolen@chello.nl
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Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9,             323397 
     Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1     319670 

 
Wijkbodes: Harrie Meulendijks Heuvel 30,   317801 of 06-28809534 
 
Gem. Deurne    387711  
 
Huurders Belangen Organisatie Deurne, Asten   323200  
 
Stichting Seniorweb Deurne, Visser 27,   06-13547218 
 
Wijkhuis “D’n Houtenhoek” Haydnstraat 30,   311129 
 
“De Wik” Hellemanstraat 2b,   317927  
Toon van den Berkmortel   06-50818833 
 
Lidmaatschap beëindigen: Dit kan alleen bij een van onze bestuursleden. 
 
Website van KBO Deurne West:  www.kbodeurnewest.nl 
 

Keuringsartsen: Je eigen huisarts vragen of…. 

Dr. G. H. M. Bouten Vivaldilaan 1, 5707 RA  Helmond    0492 541248   € 40,- 
Dr. E. J. Kooijman Zeibergsestraat 120c, 5751 LN  Deurne    0493 310392   € 45,- 
Dr. Ph. M. A. Wout Dorpstraat 29, 5758 AN  Neerkant    077 4662285   € 35,- 
M.D.S. Keuring Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten   0493 690094  €65,- 
 
Automaatje: Bespreken op  0493-441405 
Op werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Redactie West Wijzer: Ria Honings en Hetty Verdonck 
Ria Oude Liesselseweg 68,   0493-319117 Email: riahonings@hotmail.com 
Hetty Parkhof 50,   06-30470572 Email: j.verdonck1@gmail.com 
   

 
 

 

 

 
 

 
 
 

tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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Elke donderdagmiddag Inloopmiddag. 
 in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Bij ons aan tafel bij Zalen v. Bussel 
Elke dinsdag én zondag. 
Aanvang 17.00 uur € 20,00 p.p.  
Inclusief een consumptie en een kop koffie of thee. 
Tot twee dagen ervoor kunt u reserveren op  
tel. 06-20881380 of 313117. 
 
Zaterdag 30 april Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 3 mei Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Maandag 9 mei Contactkoor “De stem van ons geheugen”. 

Samen zingen in het koor voor mensen met (beginnende) dementie  
en hun familie/mantelzorgers. Van 14.00 tot 16.00 uur 

in Wijkhuis "D'n Houtenhoek". 
Entree - € 2,50, familie/mantelzorger (en koffie) gratis.  
Organisatie en aanmelding: 
Mieke Evers, 06 30427438, mieke.evers@hotmail.com 
Carolien van der Hulst, 06 49942004, carolien@zangwerk.com 
 
Woensdag 11 mei Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 14 mei Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Woensdag 18 mei Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 28 mei Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 

mailto:mieke.evers@hotmail.com
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Woensdag 1 juni Koersballen  
in "De Wik" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 7 juni Alzheimer Café Peelland 
in dienstencentrum De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 Asten. 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 8 juni Muziekmiddag 
Meer info zie verderop in deze West Wijzer. 
 

Woensdag 22 juni Busreis 2022 
Meer info zie verderop in deze West Wijzer.  
  
 

 
 
 
De jarige van de maand Mei 2022 (vanaf 80 jaar en ouder) 

 

  2 Mei Mevr. H. v. Someren-Geerts Pastoor Jacobsstraat 25             81 jaar 
  3 Mei Mevr. C. Verberne-Manders Willi Martinalistraat 9                 84 jaar 
  3 Mei Mevr. M. v. d. Weijer-Daniels Felix Timmermansstr. 29          82 jaar 
  4 Mei Mevr. T. Verhappen-Meulendijks Heuvel 31                      90 jaar 
  5 Mei Mevr. G. v. Doorne-Kivits Helmondseweg 75                           91 jaar 
10 Mei Dhr.    H. v. d. Heijden Kuilheuvel 17                        91 jaar 
11 Mei Mevr. J. v. d. Heijden-Arts Kuilheuvel 17             81 jaar 
13 Mei Mevr. W. v. Bakel-de Kleijn Pastoor Jacobsstraat 19    80 jaar 
13 Mei Dhr.    F. v. d. Burgt Beethovenlaan 6                                86 jaar 
14 Mei Mevr. A. Manders-Sonnemans Pastoor Jacobsstr. 76            85 jaar 
16 Mei Dhr.    P. Raijmakers Albert Schweitzerstraat 6             81 jaar    
21 Mei Dhr.    J. v. Rijt Wagnerstraat 14                        90 jaar 
27 Mei Mevr. M. Kivits Helmondseweg 73                89 jaar 
31 Mei Mevr. R. Vermeer-Smits Strausslaan 1                              88 jaar 
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Dagtocht 2022 
 
Beste KBO leden van Deurne West.  
 
De reiscommissie heeft voor u een prachtige          
busreis gepland op woensdag 22 juni 2022 
We vertrekken bij het Brummelhuis ’s morgens om 7.45 uur 
Er kunnen 61 personen mee, dus op is op. 
Ook mensen met een rollator zijn welkom, 
WEL moet iedereen zelfstandig in en uit de bus kunnen. 
De kosten bedragen € 65,- per persoon. (niet leden € 71,-) 

Kaartverkoop tot 30 mei! 
We gaan deze keer naar Duitsland richting de Eifel! 
 

“We gaan een dagje met de bus en met de trein, 
Maria verwacht ons en dat is fijn! “ 
 
We hopen op mooi zomerweer en veel plezier.  
Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. 
Consumpties komen gedeeltelijk voor eigen rekening.  
Rond 21.00 uur zijn we terug in Deurne. 
Vergeet uw pas of identiteitskaart niet! 
En neem ook een mondkapje mee! 
 
Kaartjes zijn te koop bij: 
Marga Meulendijks Heuvel 30 tel. 317801     
Noud van de Ven Kemper 32 tel. 317223 
Piet Beekman Hogeweg 31 tel. 319254 
 
Graag contant en gepast betalen. 
 
  
Ja ik/wij gaan mee op reis: 
                      
Naam………………………………………………………………………. 
 
Adres……………………………………………………………………….. 
 
Telefoon…………………………………………………………………… 
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MUZIEKMIDDAG in de WIK 

 

Op 8 JUNI 2022 is er een muziekmiddag in de Wik. 
Van 14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers gaan we 

LUISTEREN EN MEEZINGEN met muziekgezelschap “OH DIE” 

Eigen bijdrage voor deze gezellige middag is 4 euro  
Aanmelden vóór 6 juni 2022 via info@de-wik.nl of tel. 06-50818833 
Meld je op tijd aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP VAN DE WIK:  
 
Tuinvrijwilligers gezocht! 
 
Stichting GeJeJong-de Wik heeft in de Walsberg een flinke moestuin. 
Tijdens het seizoen  wordt hier door vrijwilligers en mensen met een beperking  
enthousiast gezaaid, geplant, verzorgd, geoogst en samen koffie/thee gedronken. 
 
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die het leuk vinden om samen met de huidige  
vrijwilligers in de tuin te werken. 
Heb je groene vingers en wil je graag buiten bezig zijn: je bent van harte welkom! 
Wil je meer hierover weten of wil je je aanmelden? Dit kan via info@de-wik.nl 
Of bellen naar tel. 06- 50818833 
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Beste leden van KBO Deurne West 
 
U hebt kans op een teruggave van €25,00 van de contributie  
van KBO Deurne West. 
 
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
U moet bij CZ een aanvullende verzekering leden(50+) hebben  
U moet bij CZ collectief verzekerd zijn via KBO Brabant. 
 
Wat hebt u nodig? 
 
Een kopie van de overschrijving van de KBO contributie 2022 van KBO Deurne West. 
Een kopie van uw KBO ledenpas. 
U kunt deze kopieën samen met uw gegevens van CZ opsturen naar CZ of naar  
de CZ wagen gaan als die in Deurne is. 
Succes met uw aanvraag! 
 
 

Beste leden, willen jullie even mee denken? 
 
Het bestuur heeft het plan opgepakt om in het najaar enkele  
lezingen te organiseren. Hebt u een onderwerp waar u wel  
eens meer van zou willen weten, laat dit het bestuur even weten. 
In hoe meer onderwerpen u als leden geïnteresseerd bent hoe 
meer keus we hebben om lezingen te organiseren. 
 

 
Beste leden, wij hebben jullie hulp nodig! 
 
Zoals u vast heb gezien op de kaft hebben we nog al wat lege plekken waar geen  
advertentie meer staat. Graag hadden we de hele kaft weer gevuld. 
Hebt u kinderen of kennissen met een winkel of bedrijf vraag eens of ze een advertentie 
willen op de kaft van de West Wijzer. 
Het bestuur heeft niet genoeg mensen om deze taak op zich te nemen. 
Of is er iemand bereid vanuit de leden om deze taak op zich te nemen????? 

Dat zou geweldig zijn! 
Voor het geld hoeven ze het niet te laten.  
De advertenties kosten € 35,00 per jaar per vakje. Voor een grote advertentie van  
2 vakjes is het € 70,00 per jaar. Het zijn 10 X 200 West Wijzers die de deur uit gaan, dat 
zijn dus 2000 West Wijzers waar de advertenties in staan. 
Alle reacties kunnen gemeld worden bij het bestuur! Dank jullie wel! 
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Koersbalverslag 

6 april 

 

Ook vandaag konden wij weer tien deelnemers 
verwelkomen.  
Vier deelnemers hadden zich afgemeld.  
Corrie van Geffen gooide vandaag de sterren 
van de hemel door het aantal van 23 punten be-
zette zij de eerste plaats.  
De dames maakten vandaag de dienst uit want 
Franca Honings werd de nummer twee met 21 
punten. Corrie was vandaag met 2 x 6 punten 
ook nr.1 
 

20 april 

 

Het mooie weer heeft ons vandaag weer parten 
gespeeld. Enkele deelnemers vonden het weer 
dus te mooi om te gaan koersballen.  
En twee zieken waren er ook nog die zich  
afgemeld hebben. Nellie van den Berkmortel 
was vandaag de nummer 1. Zij scoorde vandaag 
24 punten met op de tweede plaats met 23 
punten was het Franca Honings, dus met een 
puntje minder. Drie deelnemers, Toon Nele-

mans, Franca Honings en Harrie Munsters hadden vandaag een mooie score van 7 pun-
ten in 1 beurt. 
 
 
 

No. 1   Corrie van Geffen 23 

No. 2   Franca Honings 21 

No. 3   Piet Kusters 16 

No. 3   Jo van Cuijk 16 

No. 3   Toon Nelemans 16 

No. 6   Nellie van den Berkmortel 13 

No. 7   Tonny Martens 8 

No. 8   Mart Honings 7 

No. 9   Harrie Munsters 6 

No. 9   Piet Jonkers 6 

No.1   Nellie van den Berkmortel 24 

No.2   Franca Honings 23 

No.3   Toon Nelemans 20 

No.4   Theo Aarts 18 

No.5   Harrie Munsters 15 

No.6   Tonny Martens 6 

No.7   Piet Jonkers 5 

No.8   Mart Honings 4 
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Praatje Mijn  Huis Past op 3 mei 2022  
 
Zoals we allemaal intussen wel weten, verwacht de overheid van ons dat wij tot ons le-
venseinde in ons eigen huis blijven wonen. Wij zullen zoveel mogelijk zelf onze problemen 
moeten oplossen (zie de meterkastkaart) en kunnen, als dat echt nodig is, hulp aan huis 
krijgen. Als het tenslotte niet meer gaat, is opname in een zorginstelling mogelijk. 
Belangrijk is dat we ook ons huis daarop voorbereiden, zodat we comfortabel en veilig de 
toekomst in kunnen. Samen daarover nadenken doen we in ons praatje MijnHuisPast, een 
project van de KBO kring Deurne in samenwerking met de gemeente (LEVgroep) en de Ra-
bobank. 
Ook is het mogelijk dat via de wooncheck een opgeleide, deskundige vrijwilliger samen 
met u de hele woning doorloopt (gratis), waarna u een uitgebreid rapport krijgt over even-
tuele verbeteringen. U kunt dan zelf beslissen wat u zinvol vindt en financieel haalbaar is. 
Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt, willen we na de pauze met u praten over 
energiebesparing, omdat het onbetaalbaar dreigt te worden. 
Graag zien wij u op dinsdag 3 mei in De Kastanje in Liessel om 14.00 uur.  
De inloop is vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis en u krijgt een consumptie aangebo-
den.  

   
   
 

 

 

Grote belangstelling voor Alzheimer Café Peelland  5 april 

Het doet de werkgroep Alzheimer Café Peelland deugd te constateren dat na de corona-
beperkingen de mensen de weg naar de bijeenkomsten weer weten te vinden. Zo moes-
ten op 5 april nog tafels en stoelen bijgezet worden om alle ruim zestig aanwezigen een 
zitplaats te geven. Er waren vertrouwde gezichten, maar ook nieuwe en ze kwamen zo-
wel uit Asten als uit Deurne en Someren. Die belangstelling zal ook te maken gehad heb-
ben met het thema:  
Van niet-pluis-gevoel tot diagnose, en dan….? 
Gespreksleider Jac Huijsmans ging voor de pauze in gesprek met de dames Verstraeten en 
Raaijmakers, artsen op de geheugenpoli van het Maxia Medisch Centrum en alle dagen be-
zig met dit thema. Zij gaven in duidelijke bewoordingen antwoord op de vragen van Jac, 
waardoor er een flinke hoeveelheid informatie aan de bezoekers meegegeven werd. De 
eerste signalen die leiden tot een niet-pluis-gevoel kunnen heel divers zijn. Vergeetachtig-
heid is een heel bekend signaal, maar hoort deels bij het ouder worden en is dus lang niet 
altijd een signaal voor dementie. Andere signalen kunnen zijn taalproblemen of concentra-
tieproblemen. De huisarts is doorgaans de eerste die door patiënt of naaste om advies 
wordt gevraagd.  Die kan doorverwijzen voor verder onderzoek.  
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Hoewel voor dementie nog geen geneesmiddelen bestaan die de ziekte genezen, is het 
voor betrokkenen wel van belang te weten wat de oorzaak is van de problemen. Het geeft 
een verklaring voor problematisch gedrag en kan handvatten bieden in het omgaan daar-
mee. Onderzoek in het ziekenhuis gebeurt op patiëntvriendelijke wijze en betreft bloedon-
derzoek, een scan en gesprekken met patiënt en met mantelzorger. Ook volgt een psycho-
logisch onderzoek. Dat laatste is wel eens moeilijk, zeker als de patiënt gestrest is of zich 
onzeker voelt in de onderzoekssituatie.  Alles wordt geprobeerd de patiënt op zijn/haar ge-
mak te stellen, maar soms volgt uitstel van het onderzoek en als het dan nog niet lukt een 
betrouwbaar onderzoek te doen dan wordt het overgeslagen en proberen de artsen met 
andere onderzoeken meer gegevens te verzamelen. De uitslag kan zijn dat sprake is van 
dementie. Dementie kent meerdere vormen met deels verschillende symptomen. De be-
kendste is Alzheimer. Te genezen is de ziekte niet. Wel zijn er geneesmiddelen die het ziek-
teproces kunnen vertragen. Onderzoek heeft aangetoond dat ook andere factoren het pro-
ces kunnen vertragen: bewegen, muziek en onder de mensen komen. Het verloop van de 
ziekte is heel divers. Dat heeft te maken met de verschillende vormen van dementie, maar 
ook met het verschil in o.a. karakter van de patiënt. Emoties, die vaak te maken hebben 
met de mate van herkennen en erkennen van de aandoening, bepalen het gedrag van de 
persoon met dementie. En dat gedrag kan wel eens problematisch zijn en onbegrepen 
door de omgeving, zoals in het vorige ACP is besproken. Na de diagnose blijft de patiënt 
onder controle, waarbij ook de verpleegkundige een belangrijke rol speelt. Die geeft vaak 
praktische tips en verwijzingen voor zowel de persoon met dementie als voor de mantel-
zorger. Voor de omgeving is het raadzaam om informatie over de ziekte in te winnen. Dat 
kan onder andere door lezen van boeken, tijdschriften of folders, door het zoeken van in-
formatie op internet (Alzheimer Nederland),  door gesprekken met lotgenoten of deskun-
digen en door het bezoeken van bijeenkomsten in het Alzheimer Café. Onvermijdelijk is het 
einde: eens komt de persoon met dementie te overlijden, soms aan dementie, maar vaker 
aan een combinatie met andere  gezondheidsproblemen………  Na de pauze werden een 
heleboel vragen gesteld over allerlei facetten die al dan niet met dementie te maken heb-
ben, variërend van leeftijd, voeding, erfelijkheid, combinaties met andere ziekten, medica-
tie, nachtrust en rijvaardigheid. Interessante vragen met interessante antwoorden. Alle 
aanwezigen gingen naar huis met een boel informatie; de gastsprekers en een drietal be-
zoekers ook nog met een fraai boeket. Alzheimer Café Peelland is er voor mensen met de-
mentie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren. De volgende bij-
eenkomsten zijn op dinsdag 3 mei (thema: dementie en bewegen) en dinsdag 7 juni 
(thema: van thuis naar verpleegtehuis). De bijeenkomsten vinden plaats in Dienstencen-
trum De Beiaard in Asten, beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 
21.00 uur. Het eerste kopje koffie is gratis. 
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